
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 194. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 21. listopada 2019. godine 
 
 
 

Ad 3. 

a) Imenuju se članovi Odbora za osiguravanje i unapreĎivanje kvalitete u sastavu: 

1. Ivan Rubinić, mag. oec., predstavnik asistenata i suradnika, 

2. Ivan Budisavljević, predstavnik studenata i 

3. Alen Rajko, predsjednik Upravnog suda u Rijeci, vanjski dionik. 

Imenovani članovi biraju se na vrijeme od tri godine.  

b) Jednoglasno se usvaja Izvješće Odbora za osiguranje i unapreĎivanje kvalitete za ak. godinu 

2018./2019.   

Izvješće o radu Odbora za osiguranje kvalitete u ak. god. 2018./2019.  te kriteriji za dodjelu nagrade za nastavnu 

izvrsnost čine sastavni dio zapisnika te se pohranjuju u pismohrani.   

Ad 4. 

Usvaja se Godišnje  izvješće sukladno akreditacijskoj preporuci  Agencije i izdanoj potvrdi o ispunjavanju 

uvjeta od MZO - u sklopu naknadnog praćenja u postupku akreditacije visokih učilišta. 

Ad 5. 

Doc. dr. sc. Sandra Winkler bira se za prodekanicu za meĎunarodnu suradnju za razdoblje od 1. studenoga 2019. 

do 30. rujna 2020. 

Ad 6. 

Dr. sc. Ines Matić, poslijedoktorandica Pravnog fakulteta u Rijeci bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na 

radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, na Katedri za rimsko pravo. 

Izbor se vrši na vrijeme od pet godina. 

Ad 7.  

Dr. sc. Danijela Vrbljanac, poslijedoktorandica Pravnog fakulteta u Rijeci bira se u znanstveno-nastavno zvanje 

i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, na Katedri za 

meĎunarodno i europsko privatno pravo. 

Izbor se vrši na vrijeme od pet godina.  

Ad 8. 

1. Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u području 

društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za meĎunarodno i europsko privatno pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu:  

2.1. prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, predsjednik, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 

2.2. prof. dr. sc. Vesna Tomljenović, članica, Pravni fakultet u Rijeci i 

2.3. prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad 9. 

Usvaja se Izdavački standard Pravnog fakulteta u Rijeci.  

Nacrt Izdavačkog standarda čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohranu. 

Ad 10. 

Usvajaju se godišnja Izvješća doktoranada i mentora na Doktorskom studiju.  

Izvješća čine sastavni zapisnika te se pohranjuju u pismohranu.  

Ad 11. 

1. Pokreće se postupak za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice doc. dr. sc. Maše Marochini 

Zrinski u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo.  

2.  Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu:  

a) prof. dr. sc. Miomir Matulović, predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci,  

      b) izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak, članica, Pravni fakultet u Osijeku i  

c) prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad 12. 

Dr. sc. Dejan Bodul ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. 

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Dejana Bodula u znanstveno zvanje višeg 

znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti, polje pravo.  

Ad 13. 

1. Armando Demark, mag. iur. iz Rijeke, bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta  iz 

znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pravo, na Katedri za graĎansko pravo, na odreĎeno 

vrijeme u punom radnom odnosu (do 31. prosinca 2020. godine s mogućnošću produljenja). 

2. Za institucijsku mentoricu imenuje se prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača. 
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Ad 14. 

1. Matteo Cvenček, mag. iur. iz Umaga, bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta  iz 

znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pravo, na Katedri za financijsko pravo na odreĎeno 

vrijeme (do povratka privremeno odsutne zaposlenice prof. dr. sc. Sanje Barić). 

2. Za institucijsku mentoricu imenuje se prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević. 

Ad 15. 

1. Iva Parenta, mag. iur. iz Rijeke, bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta  iz znanstvenog 

područja društvenih znanosti, polje pravo, na Katedri za kazneno postupovno pravo.  

2. Za institucijskog mentora imenuje se prof. dr. sc. Petar Veić. 

 

  

 

 

 

 


